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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

على هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد و  وصلى ،الحمد هلل رب العالمین طالب:
 .آله وصحبه أجمعین

 .ازه عنا خیرً واج ،واغفر لنا ولشیخنا، اوزدنا علمً  ،وانفعنا �ما علمتنا ،اللهم علمنا ما ینفعنا 
 َألْنَصاِر.اَ�اٌب: َعَالَمُة اِإل�َماِن ُحبُّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبَرِني عَ َحدَّ   َسِمْعُت  ِد للااَِّ ْبِن َجْبٍر، َقاَل: ْبُن َعبْ ْبُد للااَِّ َثَنا َأُبو الَوِلیِد، َقاَل: َحدَّ
ُ�ْغُض آَ�ُة النَِّفاِق َألْنَصاِر، وَ ااِن ُحبُّ آَ�ُة اِإل�مَ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَنًسا َعِن النَِّبيِّ 

 ."»اَألْنَصارِ 
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
: عالمة اإل�مان حب ("�ابٌ  في شرح هذا الباب: -َرِحَمُه هللاُ -فیقول ابن حجر  أما �عد،
قطع �ُ فحینئٍذ  من المبتدأ والخبر،ألن الجملة �املة �عده ؛ هو منون) "�ابٌ (": �قول، ")األنصار

 لكن األكثر على أنه في مثل نون حینئٍذ،فال یُ  ،و�جوز إضافته إلى الجملة الباب عن اإلضافة،
 .قطع عن اإلضافةهذه الحالة إذا �انت الجملة مستوفیة الطرفین فإنه �ُ 

 لمرء ال �حبهاوأن �حب «، ال هللا)إ(ولما ذ�ر في الحدیث السابق أنه ال �حبه  :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
حبهم �ألنه �حب األنصار ال ؛ به �ما �شیر إلیه من أن حب األنصار �ذلك)(عقَّ : قال، »إله هلل
المُ -ألنهم نصروا الرسول  ؛إال هلل الُة والسَّ ذا ه(ألن محبة من �حبهم من حیث  ؛-علیِه الصَّ

 لمح األصل الذي هو الصفة،شعر باألنصار معروف أن الذ�ر �اللقب �ُ ، الوصف وهو النصرة)
م إنما �حبه �حب األتقیاء، فإنما �حبهم لعلمهم، �حب العلماء،: إذا قیل والصفة هنا هي النصرة،

له أثر  فإن هذا الوصف مؤثر وسبب في اإلسناد، ،كر المراد �الوصففإذا ذُ  ،وهكذا.. لتقواهم.
 قر�بك �اسمه أو �كنیته و�ین أن وذ�رنا في أكثر من مناسبة أنه فرق بین أن تدعو في اإلسناد،

 .تدعوه �ما یدل على القرا�ة
 ،لي�ا محمد أو �ا أ�ا ع من أن تقول: فبدالً  اسمه محمد أو �نیته أبو علي، ا�عني لو أن لك أخً  

هذه بذ�ره تُ  ،�ا خال �ا عم،: ومثله قولك شعره �أن بینك و�ینه را�طة هي األخوة،تُ  �ا أخي،: تقول
و�عض  ،ذ�رك أ�ًضا �الحق الذي علیك لهذا الشخصوهذه القرا�ة تُ  ،فسك بهاوتذ�ر ن ،القرا�ة

ینه إًذا ما الفرق ب ،�ا أ�ا فالن الناس مع األسف یدعو أخاه الكبیر أو یدعو عمه أو یدعو خاله:
  ؟الجار أبو محمد وعمك أبو محمد ما فیه فرق  و�ین الجار،

نعم  خد�جة، �عني هذه ألفاظ، اسمع من ابن أخیك،�ا عم  تقول لورقة: -َرِضَي ُهللا عنهُ -عائشة 
شعر �الرا�طة والعالقة التي تدعو إلى الصلة وتوثیق المودة هذه األلفاظ تُ . خد�جة في بدء الوحي
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ذ�رنا بهذا الوصف الذي �جعلنا �عني یُ  اآلن عندنا األنصار، أما الدعوى. والمحبة بین األقارب،
ألنهم هاجروا وهجروا أوطانهم  ؛المهاجرون �ذلك: لو قیل و�ذلك ال نغفل عن سبب هذه المحبة،

  عرضون لها.�أد�انهم من الفتن التي �ُ  انصرة لدینه وفرارً  ،-َجلَّ وَعال-وأموالهم هلل 
 ألن محبة من �حبهم من حیث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو هلل تعالى،(: فالوصف قال

، )�ةلكن التنصیص �التخصیص دلیل العنا، »هللال �حبه إال «: فهم و�ن دخلوا في عموم قوله
إال أن التخصیص �عد التعمیم یدل  و�ن �انوا داخلین في الحدیث السابق، ،�عني إفراد األنصار

 .على االهتمام �شأن الخاص والعنا�ة �ه
: الق، . قوله: "جبر")واسمه هشام بن عبد الملك (قوله: "حدثنا أبو الولید" هو الطیالسي

بن عتیك ا�فتح الجیم وسكون الموحدة وهو هو ( "بد هللا بن عبد هللا بن جبرأخبرني ع"
 . عبد هللا بن عبد هللا، ه اسم أبیه)األنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمُ 

ألنه  ؛تأنیث)الوهاء �الهمزة الممدودة و�اء تحتیة ومفتوحة ( »آ�ة«، )»آ�ة اإل�مان«(قوله: 
ألنه صحفه من صحفه �العكبري ؛ اسلیمً  الینطق نطقً  ؛ذاال بد من ضبطه هك حف الحدیث،ُص 

 (هذا »آ�ُة اإل�مانِ «، مجرور �اإلضافة) »اإل�مان«(و .»إنه اإل�مان«: في إعراب الحدیث قال
هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جمیع الروا�ات في الصحیحین والسنن والمستخرجات 

 .والمسانید، واآل�ة العالمة)
 �عني »آ�ة اإل�مان«: �فسر بذلك ما جاء في متن الحدیث "�اب عالمة اإل�مان" :البخاري �قول 

عكبري: �ما ترجم �ه المصنف، ووقع في إعراب الحدیث ألبي البقاء الواآل�ة العالمة ( عالمته،
ه �فله إعراب القرآن إمالء ما منَّ  ،ومعروف أن العكبري له عنا�ة �اإلعراب، )»إنه اإل�مان«

، بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء »إنه اإل�مان«(. أ�ًضا إعراب الحدیث النبوي  وله ،الرحمن
إن : قالهل �مكن أن �، ضمیر الشأن)الضمیر للتأكید، و  مرفوع، وأعر�ه فقال: إنَّ  »اإل�مانُ «و

من  من أصل، ما �مكن، ؟هذا تصحیف من �اتب أو ناسخ أو طا�ع �النسبة إلعراب الحدیث
  ؟لماذا المؤلف،

ده خبر، مبتدأ وما �ع »اإل�مان«ضمیر الشأن، والهاء للتأكید، و  (فقال: إنَّ  ،ه أعر�ه هكذاألن
ة الشأن اإل�مان حب األنصار، وهذا تصحیف منه، ثم فیه نظر من جه و�كون التقدیر: إنَّ 

 ة،الكالم على ثبوت الروا�، المعنى؛ ألنه �قتضي حصر اإل�مان في حب األنصار ولیس �ذلك)
 اولو ثبتت لكان حصر اإل�مان في حب األنصار �كون حصرً  م تثبت بهذا اللفظ،الروا�ة ل

هذا  الشاعر ز�د، �عني لو تقول مثًال: ،والحصر اإلضافي سائغ، احقیقی�  اوال �كون حصرً  ،اإضافی� 
لكن هذا حصر  هناك شعراء غیر ز�د، والحصر مأخوذ من تعر�ف جزئي الجملة، ،حصر
  وهو سائغ شائع. ،ولیس �حصر حقیقي ،إضافي
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الجملة  »آ�ة اإل�مان حب األنصار«، (فإن قیل: واللفظ المشهور أ�ًضا �قتضي الحصر)
تعر�ف جزئي الجملة یدل على  ألن الطرفین �ل منهما معرفة، �طرفیها تقتضي الحصر؛

 . و�الهما معرفة �اإلضافة ،الحصر
صار رده المصنف في فضائل األنو�ذا ما أو  ،واللفظ المشهور أ�ًضا �قتضي الحصر: فإن قیل(

مة فالجواب عن األول: أن العال ؟»األنصار ال �حبهم إال مؤمن«من حدیث البراء بن عازب: 
فاق نو�غضهم ، امعناها أن حبهم إ�مان �قینً  رد وال تنعكس)(تطَّ ، رد وال تنعكس)كالخاصة تطَّ 

إل�مان أو أن �غض غیرهم لكن هذا الحصر ال ینعكس �اعتبار أن حب غیرهم لیس من ا، ا�قینً 
 ،أن العالمة �الخاصة تطرد وال تنعكس: فالجواب عن األول(. من خیار األمة لیس من النفاق

ل مفهوم اللقب ضعیف عند عامة أه، فإن ُأخذ من طر�ق المفهوم فهو مفهوم لقب ال عبرة �ه)
الةُ -ل هذا مفهومه لو حصرنا الرسو  »إنما أنا �شر« بل علیه لوازم �اطلة، العلم،  علیِه الصَّ

المُ  كون �عبرون �ه أعم من أن واللقب الذي �ُ  �البشر�ة فقط لزم علیه نفي الصفات األخرى، -والسَّ
. اقبً أو �نیة أو ل اأو وصفً  امفهوم لقب أشمل من أن �كون اسمً  :إذا قلنا أو �نیة، اأو لقبً  ااسمً 

ر (سلمنا الحص: قال. »إنما أنا �شر«: لو قلنا قوله المقصود أن مفهوم اللقب علیه لوازم �اطلة،
ما �وهذا ، اإضافی�  اوهذا الذي أشرنا إلیه من �ونه حصرً ، لكنه لیس حقیقی�ا بل ادعائی�ا للمبالغة)

إنما  للطعن فیه، افال �كون سببً  یوجه �ه اللفظ الصحیح �مكن أن یوجه �ه اللفظ المصحف،
 ولو ثبتت �ه الروا�ة ألمكن توجیهه �مثل روا�ة،الطعن الحقیقي في التصحیف أنه لم تثبت �ه ال

 . هذا الكالم
من  ا�عني فرق بین أن تبغض ز�دً ، لكنه خاص �من أ�غضهم من حیث النصرة) ،(أو هو حقیقي
األرواح « لكن �حصل �ره لشخص ال �مكن تعلیله اأحیانً  ؟�عني ما دخل مزاجك الناس إما لذاته،

أنا ال : فإذا قلت حب من أجلها،وفیه أوصاف أخرى �ُ  أو لسبب �قتضي ذلك، ،»جنود مجندة
 ؟إنك تبغض الحسبة وأهل الحسبة :هل نقول ومن أوصافه أنه من رجال الحسبة،، اأحب فالنً 

، افكونك تكرهه أو تبغضه ألمر �قتضي ذلك غیر الوصف الممدوح شرعً  أنت تبغضه ألمر آخر،
لكنه خاص �من أ�غضهم من (: قال. نفاق فهذا ال شك أنه افإذا أ�غضته للوصف الممدوح شرعً 

 .حیث النصرة
ان والجواب عن الثاني: أن غایته أن ال �قع حب األنصار إال لمؤمن ولیس فیه نفي اإل�م 

طیب  (غیر المؤمن ال �حبهم)، عمن لم �قع منه ذلك، بل فیه أن غیر المؤمن ال �حبهم)
 هذا دلیل على أن في إ�مانه خلًال.ف طیب �ون المؤمن ال �حبهم ،�جب علیه أن �حبه ؟المؤمن

افًقا فإن قیل: فعلى الشق الثاني هل �كون من أ�غضهم من بل فیه أن غیر المؤمن ال �حبهم،(
 ؛�اهملكن إذا �ان �غضه إ، لكنه غیر مراد) ،و�ن صدق وأقر؟ فالجواب: أن ظاهر اللفظ �قتضیه

المُ -ألنهم نصروا النبي  الُة والسَّ   ؟وا بهذا الوصفواتصف -علیِه الصَّ



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

 .......  طالب:
 .نفاق هذا ،نعم

 ..........  طالب:
  ماذا؟

 ..........  طالب:
 ؟و�ن صدق وأقر افعلى الشق الثاني هل �كون من أ�غضهم منافقً : فإن قیل(: في قوله
من مل على تقیید البغض �الجهة، فتفیح ،لكنه غیر مراد ،أن ظاهر اللفظ �قتضیه: فالجواب

أثر ذلك  -صلى هللا علیه وسلم-جهة هذه الصفة وهي �ونهم نصروا رسول هللا أ�غضهم من 
 .فیصح أنه منافق) ،في تصد�قه

 ..........  طالب:
 ،أنت افترض أن بینك و�ین أنصاري مشاحنة دنیو�ة فوقع في نفسك �ره له بهذا السبب ال،
  ؟اصیر نفاقً �

 ..........  طالب:
  ؟ا�صیر نفاقً 

 . ......... طالب:
�ثیر من الناس  مثل ما قلنا في رجال الحسبة مثًال، �خالف ما لو أ�غضته من أجل الصفة،

 ..إنهم یتدخلون في شئون الناس وأنهم. :ألنهم �أمرون و�نهون و�قول ؛�كرههم
 ..........  طالب:

الُة والسَّ -هؤالء نصروا الدین ونصروا الرسول  الكالم على الوصف المشترك، ال،  ،-مُ العلیِه الصَّ
 .اوهؤالء اتصفوا بوصف معظم شرعً 

من أحب «ب هذا الحمل ز�ادة أبي نعیم في المستخرج في حدیث البراء بن عازب: قرِّ (و�ُ 
ا ، و�أتي مثل هذا في الحب �م»األنصار فبحبي أحبهم، ومن أ�غض األنصار فببغضي أ�غضهم

وم ر رجل یؤمن �اهلل والیال یبغض األنصا«سبق. وقد أخرج مسلم من حدیث أبي سعید رفعه: 
لفظ و�حتمل أن �قال: إن ال. »حب األنصار إ�مان و�غضهم نفاق«وألحمد من حدیثه: . »اآلخر

ده، بل خرج على معنى التحذیر فال یراد ظاهره، ومن َثم لم �قابل اإل�مان �الكفر الذي هو ض
 ا من �ظهرر اإل�مان، أمقابله �النفاق إشارًة إلى أن الترغیب والترهیب إنما خوطب �ه من ُ�ظه

 ،�حب من شاء ،»لیس �عد الكفر ذنب«�عني ، الكفر فال ألنه مرتكب ما هو أشد من ذلك)
 .و�بغض من شاء إذا اتصف �الكفر

هو جمع ناصر �أصحاب وصاحب، أو جمع نصیر �أشراف وشر�ف، والالم  »األنصار«(قوله: 
والمراد األوس والخزرج، و�انوا قبل  -صلى هللا علیه وسلم-فیه للعهد أي أنصار رسول هللا 
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م التي تجمع القبیلتین، وهي األُ  ،لة �قاف مفتوحة و�اء تحتانیة ساكنةذلك ُ�عرفون ببني َقیْ 
فصار ذلك َعلًما علیهم، وأطلق أ�ًضا  ،األنصار -صلى هللا علیه وسلم-فسماهم رسول هللا 

أنس  إذا أردت أن تنسب إلى األنصار،، صوا بهذه المنقبة)على أوالدهم وحلفائهم وموالیهم وخُ 
فال بد أن ترد  ومعروف في اللغة أن النسبة إلى الجمع شاذة، ،األنصاري : بن مالك مثًال تقول
 ما تقدر، ؟أنس بن مالك الناصري  فهل تستطیع أن تقول: ،ومفردها ناصري  الكلمة إلى مفردها،

إذا أردت  نسب إلیه؟إلى مفردها ثم یُ  النسبة إلى الجمع شاذة وال بد من رد الكلمة فكیف �قال:
  حفي؟َص أم حفي ُص  النسبة إلى الصحف تقول:

 .حفيَص  طالب:
إذا �ان  هنا �قول أهل العلم: ترد الكلمة إلى مفردها وهي صحیفة فتنسب إلى المفرد. حفي،َص 

ب سه نُ ال واحد ل ،و�ذا �ان الجمع ال مفرد له سب إلیه،اللفظ لفظ الجمع أشهر من لفظ المفرد نُ 
 ،فردفإذا �ان اشتهار الجمع أكثر من الم األعرابي نسبة إلى األعراب، األعرابي، �ما تقول: إلیه،

 صحت النسبة إلیه أ�ًضا. ،و�ذلك إذا �ان الجمع ال واحد له من لفظه صحت النسبة إلیه،
لى هللا ص-العظمى لما فازوا �ه دون غیرهم من القبائل من إیواء النبي صوا بهذه المنقبة وخُ (

ي �ثیر فومن معه، والقیام �أمرهم ومواساتهم �أنفسهم وأموالهم، و�یثارهم إ�اهم  -علیه وسلم
ْو َ�اَن ُفِسِهْم َولَ {َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأنْ  :-َجلَّ وَعال-�ما جاء في قول هللا ، من األمور على أنفسهم)

ودین من معاداتهم جمیع الفرق الموج(فكان صنیعهم لذلك موجًبا ل]، ٩[الحشر:  ِبِهْم َخَصاَصٌة}
د �جر صوا �ه مما ُذكر موجًبا للحسد والحسوالعداوة تجر البغض، ثم �ان ما اختُ  ،عرب وعجم

المُ -�عني في غزوة حنین لما قسم النبي ، البغض) الُة والسَّ ألنصار االغنائم ولم �عط  -علیِه الصَّ
المُ علیِه ال-لكن النبي  هم وجدوا في أنفسهم،، اشیئً  الُة والسَّ  دنیا �لها،واساهم �كالم �عدل ال -صَّ

المُ -فیحسدهم الناس على هذا الكالم الذي اختصهم �ه النبي  الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ
حتى جعل ذلك  ،والترغیب في حبهم ،فلهذا جاء التحذیر من �غضهم ،والحسد �جر البغض( 

ي شار�هم ف و�ن �ان َمن ،ًها على �ر�م فعلهموتنبی ،تنو�ًها �عظیم فضلهم ،آ�ة اإل�مان والنفاق
ن أ�قسطه. وقد ثبت في صحیح مسلم عن علي  معنى ذلك مشارً�ا لهم في الفضل المذ�ور �لٌّ 

 ا جارٍ ، وهذ»وال یبغضك إال منافق ،ال �حبك إال مؤمن«قال له:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
  لما لهم من حسن الغناء في الدین. ؛ِلتحقق مشترك اإلكرام ؛�اطراد في أعیان الصحا�ة

ك من غیر لقال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بینهم، فإن وقع من َ�عضهم ُ�غض فذ
(بل  التي هي الهجرة أن النصرة أو ما أشبه ذلك، ك من غیر هذه الجهة)ل(فذ، هذه الجهة)
ان النفاق، و�نما �الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم �حكم �عضهم على �عض � ئ لألمر الطار 

 .علم)وللمخطئ أجر واحد، �هللا أ ،حالهم في ذاك حال المجتهدین في األحكام: للمصیب أجران
 ..........  طالب:
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 نعم. 
 ..........  طالب:
 .مولى القوم منهمأن موالیهم �اعتبار نعم، 

 ..........  طالب:
  ماذا؟

 ..........  طالب:
من اتصف  ؟هل اتصفوا بهذا الوصف ضلوا،ف الذي من أجله فُ لكن الكالم في الوص وحلفاؤهم،

 . بهذا الوصف یدخل
 ..........  طالب:

 السنة المراد بهم األوس والخزرج. وأالنصوص الواردة في األنصار سواء �انت في الكتاب 
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 ،هو ال ینكر قبیلته هم األصل القبیلة، نیالذاالنتساب إلى األب أو الموالي االنتساب مع عدم 
 ،�المجاورة ،�الحلف ،االنتساب �الوالء ،هذا موجود النسب سب إلیهم،لكنه جلس عندهم فنُ 

 شر�طة أن ال ینكر انتسا�ه إلى أبیه وأهله وقومه ؛ینتسبون وهذا ما ینكر أهل العلم علیه ذلك
 .وقبیلته وعشیرته

 ..........  طالب:
هو أنصاري  إنه وقع في معصیة، :�عني إن قلت �مكن أن یتصور أن �جتمع النقیضان؟هل  أوالً 

الصحا�ة لیسوا ففممكن  و�بغض الرتكا�ه هذه الكبیرة، ،حب لنصرته�ُ  ووقع في معصیة،
  ؟هذا القصد ،�معصومین

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 صوص الخاصة التي تخص �ل شخص �مفرده،یبقى أن مثل هذا النص العام ال �قضي على الن

�قول  .ضي على ما تقضي �ه النصوص األخرى ، ال تقومحبة إجمالیة ،هذا تفصیل إجمالي
 ("�اب عالمة اإل�مان حب األنصار". : الكرماني

ن عبد قوله: "أبو الولید" هو هشام بن عبد الملك الطیالسي البصري مولى �اهلة. قال أحمد ب
إلیه.  هللا: هو ثقة في الحدیث یروي عن سبعین امرأة، و�انت الرحلة �عد أبي داود الطیالسي

  .ومائتین سبع وعشر�ن ةا، توفي �البصرة سنا عاقًال حافظً ا فقیهً وقال أبو حاتم: �ان ثقة إمامً 
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 ِذ�ره. مر وقدم  ،: "شعبة" هو ابن الحجاج المشهور �أمیر المؤمنین في الحدیثهقول
اء البلجیم و�ر �فتح ار في اسمه واسم أبیه، ابن َجبْ هللا" بلفظ المكبَّ  بدعوقوله: "عبد هللا بن 
 . يالمدن ي صار نل: جابر بن َعتیك األ یالموحدة الساكنة، وق

(أي ، »آ�ة اإل�مان«: نعم في المتن، »آ�ة اإل�مان«: ابوالصو ، )»عالمة اإل�مان«قوله: 
آ�ة «: بل الصواب هذا الكالم لیس �صحیح،، )أي عالمته »عالمة اإل�مان«: قوله(، عالمته)
شئ عن هذا نا (إرادة الخیر لهم)، أي إرادة الخیر لهم) »حب األنصار«. أي عالمته(، »اإل�مان
 ؛شي �النسبة لصفة المخلوق �مكن أن تفسر بالزمها�مو  من الزم المحبة، ومن الزمه، ،المحبة

لكن في  هذه مسألة ینبغي أن نتنبه لها، ،ألنه ال یوجد من ینكر اتصاف المخلوق بهذه الصفة
إذا فسر الصفة  فال �جوز. ،هذا �فر من الصفة صفة الخالق لو فسر المحبة �اإلرادة قلنا:

شخص ، »والذي نفسي بیده«: ه حدیث فیه�عني شخص مر � وهو ممن یثبت الصفة، ،�الالزم
-على ما یلیق �جالله وعظمته على ضوء ما جاء عنه وعن رسوله  -جل وعال-یثبت الید هلل 

 یثبت الصفة. ،روحي في تصرفه »نفسي بیده«: ثم قال -علیه الصالة والسالم
 ..........  طالب:
 نعم؟

 ..........  إذا �ان معنى من طالب:
جل -�فر �ه من إثبات الصفة وما فیه أحد تخرج روحه عن تصرف هللا هو ذ�ر معنى وال 

هو ما یثبت الصفة أو  رف �إنكار الصفة،لكن الذي ینكر علیه من عُ  فالمعنى صحیح. ،-وعال
المحبة هي  :-جل وعال-رف عنه ذلك واستفاض عنه و�فر بهذا التفسیر من إثبات الصفة هلل عُ 

 �ل هذا ال �جوز �النسبة لصفات الخالق، والغضب �ذلك، نتقام،البغض إرادة اال ،إرادة اإلنعام
  شيء من ذلك.لتعرض لتأو�لها وال تكییفها وال وال یُ  ،ثبت �ما جاءتإنما تُ 

 ..........  طالب:
لكن من الصفات ما جاء تأو�له عن  وتمر �ما جاءت، ،جرى على ظاهرهااألصل أن الصفات تُ 

  لوها �العلم.عیة أوَّ مثل الم سلف هذه األمة وأئمتها،
 ..........  طالب:

 تفق علیه �أنه من آ�ات الصفات،�عني فرق بین ما یُ  هذه لیست من آ�ات الصفات، قالوا: ال،
 .و�ین ما ینازع في �ونه من آ�ات الصفات

 ..........  طالب:
 .نعم. المرجع في ذلك هو تفسیر السلف وفهمه

 حتى لو �ان ..........  �الم الكرماني ،طالب: أحسن هللا إلیك
 هو معروف �إنكار الصفات. ال،
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  لكن .......... ،نعم طالب:
 لكنه یؤول صفة مخلوق.

  �ا شیخ مثل هذا مطرد .......... لكن: طالب
وهو معروف بهذا التأو�ل أنه �فر مما �فر مما  ،فرق بین من یؤول صفة الخالق: على �ل حال
اآلن ما  و�عترف بها، ،و�جزم بها ،وهو �قر بها ،صفة مخلوق و�ین من یؤول  ،أثبته هللا لنفسه

 الید في هذا لكن لو قال: ،اما أحد ینكر أن للمخلوق یدً  ،هو �اإلشكال في تأو�ل صفات المخلوق 
ر لو ف إنه یر�د أن �فر من إثبات صفة الید للمخلوق، :ما نقول السیاق �النسبة للمخلوق النعمة،

  ما فیه أحد ینكر هذا. ،مجنون  :ق قلنامن إثبات صفة الید للمخلو 
 ..........  تنبیه لكن : ال،طالب
 .الرجل أشعري  ،شك هو أشعري  هما فیالرجل نعم، 

 .......  طالب:
 ومر بنا وسیمر الكثیر من ذلك. ،یؤول الصفات ال، 

 ..........  طالب:
ما هو �في صفات  و�تبنى مذهب األشعر�ة �جمیع فروعه، و�عترف �أنه أشعري، ،أشعري  ال،

 مذهبه أشعري مطرد.  فقط والَّ في شيء،
 ..........  طالب:
وفهمنا للنصوص عن طر�ق فهم  نثبت ما أثبته هللا لنفسه، ،لنصوصل قدوتنا فهم السلف: نقول

 . فقط ،السلف
 .أحسن هللا إلیك �ا شیخ طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

كر ینهل هناك أحد  أو تناول عمر الغرب بیده، ،اول الغربتن تناولها أبو �كر بیده،: إذا قال ،ال
 . ما �خالفونك ؟األشاعرة �خالفونك في هذا الباب ؟أن الید ید المخلوق حقیقة

جمع نصیر �شر�ف وأشراف أو واألنصار  أي إرادة الخیر لهم، »حب األنصار«(: هنا �قول
، -صلى هللا علیه وسلم- اب، واللالم للعهد، أي أنصار الرسولحجمع ناصر �صاحب وأص

وحید تووا ونصروا، وهم المبتدئون �البیعة على إعالن آا �أصحاب المدینة الذین واختص عرفً 
 هللا تعالى وشر�عته؛ فلذلك �ان حبهم عالمة اإل�مان. 

: لتُ ق ؟الففال �كون لما فوق العشرة، لكنهم �انوا أضعاف اآل ،ار جمع قلةصفإن قلَت: األن
ن األنصار اآل، ا في نكرات الجموع، أما في المعارف فال فرق بینهما)تإنما اعتبر القلة والكثرة 

 .جمع القلة ال یز�د على عشرة في النكرات ال في المعارف: فیقول معرفة، ؟معرفةأم نكرة 
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. قوله: هماأما في المعارف فال فرق بین القلة والكثرة إنما اعتبرتا في نكرات الجموع،: قلتُ ( 
و إظهار اإل�مان و��طان الكفر، والبغض هو ضد الحب. فإن قلَت: المطا�قة ه »النفاق«

حث في : البقلتُ  ؟عدل عنه مَ �ة الكفر �ذا، فلِ آتقتضي أن �قابل اإل�مان �الكفر �أن �قال: 
 منفیولیس البحث  �عني من ینتسب إلى اإلسالم و�بغضهم البحث فیهم،، اإل�مان) مالذین ظاهره

حكم علیه �الكفر وال هذا �ُ  ،سب إلى اإلسالم و�حصل منه �غض األنصار�ظهر الكفر وال ینت
  إشكال.

المؤمن  لمؤمن الظاهري منایتمیز �ه  وهذا لبیان ما ،البحث في الذین ظاهرهم اإل�مان: قلتُ (
قتضي �قلَت: هل فإن ا. �كافر ظاهرً  سذ هو لیإ�ة الكفر �غضهم ال �صح؛ آالحقیقي، فلو قیل: 

عالمة دم العذ ال یلزم من إ: ال �قتضي؛ ا؟ قلتُ ن من لم �حبهم ال �كون مؤمنً ظاهر الحدیث أ
لعالمة ادم عذ ال یلزم من إ: ال �قتضي؛ (قلتُ ، له العالمة، أو المراد �مال اإل�مان) عدم ما
اك لكن هن دمت،عالمة عُ ؟ معنى هذا الكالم ما له العالمة، أو المراد �مال اإل�مان) عدم ما

عدم دمت واحدة من هذه العالمات فهل �ُ عُ  إذا �ان ما له العالمة له عالمات، عالمات أخرى،
 .ال �الكلیة؟

�ان  �نا و : هل یلزم منه أن من أ�غضهم �كون منافقً . فإن قلتَ أو المراد �مال اإل�مان(: قال 
صلى هللا علیه -المقصود �غضهم من جهة أنهم أنصار لرسول هللا  قلُت: ؟ا �قلبهمصدقً 
 ال �مكن أن �كون ، )-صلى هللا علیه وسلم-وال �مكن اجتماعه مع التصدیق لرسوله  -وسلم
بغض هذه ثم �عد ذلك ی رسول هللا بیقین، ا�شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدً  امعترفً  امؤمنً  امصدقً 
  .-صلى هللا علیه وسلم-ألنهم نصروا الرسول  ؛الفئة

دأ ل المعاني على أن المبتهر أثقلُت: أك ؟یب(فإن قلَت: هل �ستفاد الحصر من هذا التر�
 �ما �فید الحصر حسب ما �قتضیه المقام. ر ا معرفتین والخبر إذا �انَ 

اب �عني هل هو من �، فإن قلَت: إذا �ان للحصر فهل ُ�حصر المبتدأ على الخبر أو العكس؟)
إذا �ان للحصر  (فإن قلَت: ؟قصر المسند على المسند إلیه أو قصر المسند إلیه على المسند

، الضاحك ب)تقلُت: �الهما نحو: الضاحك الكا فهل ُ�حصر المبتدأ على الخبر أو العكس؟
�عني �عض األلفاظ أو  إلیه، اوأن �كون مسندً  ،ا�عني �ل منهما �صلح أن �كون مسندً ب، تالكا

ألن المعنى  ؛�عض التر�یبات من �لمتین أو �عض المعطوفات �صح تقد�م �عضها على �عض
ثم تدلى : هل �ختلف المعنى لو قیل]، ٨[النجم:  {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى} المعنى ال �ختلف: ال �ختلف،

الدنو  مع أن التر�یب الثاني �عني حسب المفهوم الظاهر من مما نحسه في واقعنا أقرب، ؟فدنا
  ؟�عدهأم قبل التدلي 

 ..........  طالب:
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 فصح تقد�مه علیه. ،والتدلي مشرب معنى الدنو ،نعم. لكن الدنو هو مشرب معنى التدلي
زام ار�ط ح: �عني هم �قولون  ،من الواقع على عدم اختالف المعنى �التقد�م والتأخیر وضر�نا مثاالً 

  ؟صارماذا  ،احزم ر�اط األمان لكن لو قلت: ؟صح ،األمان
 ..........  طالب:
 ما یتأثر الكالم. ؟یتأثر الكالم ما فیه فرق، ماذا؟
 ..........  ب:طال

ألنه اتصف بوصف  ؛ا�ما أن من أ�غض شخًص  ،هذا یتحقق النفاقفبإذا أ�غضه للنصرة نعم، 
وهذه الفئة �ثیر من الناس مع  ،مثل ما ضر�نا �أهل الحسبة على خطر عظیم، امحمود شرعً 

ما  �عني قد �مر مثًال عدد �بیر من الدعاة ألنهم �صادمون رغباتهم، ؛األسف الشدید �كرهونهم
فلذلك ما �كرهون مثل ما �كره  ،ولكن ما �صادمون رغبات الناس ،یوجهون الناس هم�عني  ،لهم

 .فرق بین هذا وهذا ،رجال الحسبة الذین �حولون بین الناس و�ین تحقیق شهواتهم ومخالفاتهم
 ..........  طالب:

  ؟�عني وقع بین الصحا�ة
 ..........  طالب:

  ؟في الحروب
 ... ....... طالب:

 وقع نعم. �عني فیما شجر بین الصحا�ة أمر معروف،
 ..........  طالب:
  ماذا؟

 ..........  طالب:
لكن هذه المنازعات والمشاجرات التي حصلت بینهم ال شك أن لها  نصوا على أنه اجتهاد. ،مه

 على قلو�هم. اتأثیرً 
 ..........  طالب:

 .یوم القیامة ؟هذا متى]، ٤٣[األعراف:  }{َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ 
 ..........  طالب:

ثر حبهم إلخوانهم في هللا ال یتأ ،تصور من الصحا�ة أن حبهم ال یتأثر�عني قد یُ  ،ما فیه إشكال
ومع ذلك هو  ألنه مأمور �ه قتال البغاة، فالقتال لتحقیق المصلحة الشرعیة؛ و�ن وجد القتال،

 لكن عندنا ال �كاد ینفك هذا من هذا. ودین وفضل ونصرة واستقامة،لما عنده من علم  ؛�حبه
  (فإن قلَت: إذا �ان للحصر فهل ُ�حصر المبتدأ على الخبر أو العكس؟

 ب، فإن معناه حصر الضحك على الكاتب والعكس. تقلُت: �الهما نحو: الضاحك الكا
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ا مً ی(تعظ �عني إضافي، ائي)فإن قلَت: فهل هو حصر حقیقي أو ادعائي؟ قلُت: الظاهر أنه ادع
 ؤ�ده ما�مان إال حبهم، ولیس حبهم إال عالمته، و�لحب األنصار �ان الدعوى أنه ال عالمة لإل

�ة آصار نحب األ «�ة، وبتقد�م اآل »�ة المؤمن حب األنصارآ«قد جاء في صحیح مسلم: 
 بتقد�م الحب.  »اإل�مان

كم ح يءن حكم نقیض الشأل  ؛�ة عدمهآضهم فبغ ،�ة اإل�مانآنصار �ان حب األ إذا فإن قلَت: 
د دل وق ،�عني الجملة الثانیة، )؟»نصارض األ غ�ة النفاق �آو «، فما الفائدة في ِذ�ر: يءالش

 ولى،ستغنى بها أو عنها �مفهوم الجملة األالجملة الثانیة �مكن أن �ُ  علیها مفهوم الجملة األولى،
ة الجمل »وال تكبروا حتى �كبر ،كبروافإذا �بر « ،فالجملة الثانیة مؤ�دة لمفهوم الجملة األولى

 مفهومه أن تكبیر المأموم �قع �عد تكبیر إمامه للعطف »إذا �بر فكبروا« ؟فائدتها ماالثانیة 
وم منطوق الجملة مؤ�د لمفه هذه الجملة مؤ�دة،؟ »وال تكبروا حتى �كبر«: إًذا ما فائدة ،�الفاء

  الجملة األولى.
  ؟»وآ�ة النفاق �غض األنصار« �ر:فما الفائدة في ذِ (

والمقام  فالفائدة في ِذ�ره التصر�ح �ه والتأكید علیهولئن سلمنا قلُت: هذا التقدیر ممنوع، 
هم ِلما �ان من :ن فضلهماو�ی ،نصارن المقصود من الحدیث الحث على حب األ �قتضي ذلك؛ أل 
 .ر ذلك)وغی ،یواء والنصرواإل ،همعلى أنفسواإلیثار  ،و�ذل األموال واألنفس ،من إعزاز الدین

 فیكون من �اب التصر�ح �ما هو مجرد توضیح للشيء، التصر�ح �الشيء لمجرد توضیحه، اأحیانً 
 غفل عنه.ألنه �صدد أن �ُ  ؛�كون التصر�ح �الشيء و�ن استغني عنه من �اب االهتمام �ه اوأحیانً 

اإلخالص : شترط له شرطانشرط قبول األعمال �ُ  ،�عني مثل ما �قولون في شرط القبول
اذا فلم ما فیه إخالص ما فیه متا�عة، ا ً ألن عمل ؟لماذا ،المتا�عة تكفي: �عضهم �قول والمتا�عة،

  ص على اإلخالص مع أنه �مكن االستغناء عنه �المتا�عة؟نُ 
والتذ�یر �ه في  ،فال بد من التنصیص علیه ألن اإلخالص �صدد أن �غفل عنه اإلنسان، قالوا:
   ناسبة.كل م
لسعي : معناه أن َمن عرف مرتبة األنصار وما �ان منهم من نصرة دین اإلسالم واي (النوو  قال

ى هللا صل -�حبهم النبي وقیامهم �مهمات دین اإلسالم حق القیام،في إظهاره و�یواء المسلمین 
 للخصاا سالم، وأحب األنصار لهذهلإل اإیثارً الناس وحبه إ�اهم ومعاداتهم سائر  -علیه وسلم

لسروره �ظهور اإلسالم، ومن أ�غضهم  هكان ذلك من دالئل صحة إ�مانه وصدقه في إسالم
 .دل �ه على نفاقه وفساد سر�رته)د ذلك، واستُ �ضكان 

 .انتهى �الم الكرماني على الباب
 ..........  طالب:
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 -لنبيهاجر ل ومن شرك المهاجر�ن في الوصف ولیس من أهل مكة، �عني من غیر القبیلتین،
المُ  الُة والسَّ ر وآله على النبي المختا اللهم صلِّ : لذلك �قول �عض من یدعو من مكة. -علیِه الصَّ

لكن هناك  ،من المهاجر�ن واألنصار األطهار وصحبه األخیار من المهاجر�ن واألنصار،
و أب وحصل منهم الهجرة، ،حصل منهم النصرة صحا�ة لیسوا من أهل المدینة وال من أهل مكة،

وهاجر إلى  دوس �الیمن، أصالً  وس،هو هاجر من دَ  ؟هو من المهاجر�ن :هر�رة مثًال هل نقول
 ،المهاجر�ن من هاجر من مكة إلى المدینة: یدخل في المهاجر�ن أو نقول: هل نقول المدینة،

المُ -واألنصار من نصر النبي  الُة والسَّ   ؟من القبیلتین من األوس والخزرج -علیِه الصَّ
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

لكن إذا �ان مرده إلى الطمع الدنیوي والمنافسة الدنیو�ة  خطر عظیم، هذا على خطر عظیم،
 ،همالحجاج أهانهم وأذل ،من عظائم األمور بال شك ،هذا أمر ثانٍ  والخالف على الخالفة والوال�ة،

المُ -وأذل أنس بن مالك وهو من أقرب األنصار إلى النبي  الُة والسَّ : سحتى قال أن ،-علیِه الصَّ
المُ -وقد خدمت النبي  ،�ِهللا لو أدرك الیهود حمار عز�ر ألكرموه الُة والسَّ ر عش -علیِه الصَّ

 .سنین
 ..........  طالب:

 .أنس بن مالك
 ..........  طالب:

 .حمار عز�ر
 ..........  طالب:

*** 
ألشاعرة ونحوهم ممن عندهم خلل في العقیدة وما ما الذي �صح أخذه من العلوم من ا: �قول

ت فالذي �ظهر لنا في الغالب تنبیه أهل العلم على عدم األخذ منهم في تفسیر آ�ا ،الذي ال �جوز
ونراهم �أخذون منهم في شروح األحادیث �ما عند الكرماني وغیره  الصفات و�ذلك في العقیدة،

  من أهل العلم؟
ر شاعرة والمعتزلة وغیرهم مشار�ات في العلوم اإلسالمیة من التفسیال شك أن ألهل البدع من األ

وخدموا الكتاب  والعلماء �ستفیدون من �تبهم بال شك، ،وشرح الحدیث وغیر ذلك من العلوم
هم و�جب التنبیه علیه عند ذ�ره والرد علی ،ومع ذلك الخلل الذي عندهم ال یوافقون علیه والسنة،

 .فالحكمة ضالة المؤمن قبل منهم،ار�ون فیه أهل السنة �ُ وما عدا ذلك مما �ش فیه،
 ..........  طالب:
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  ؟قل أنهم ما صلوانُ  ؟ما صلوا هم ماذا؟ ؟�عني ما صلوا
 ..........  طالب:
  ؟كر شيء ال هذا وال هذاأو ما ذُ 

 .كرطالب: ما ذُ 
 النص المحتمل المجمل ال �قضى �ه على المفصل.فكر ما دام ما ذُ 

 ....... ... طالب:
 .اتبعوه ممن جاء �عدهم هذا لمن جاء �عدهم، ،نعم

 ..........  طالب:
  ؟فماذا تقول عن أبي هر�رة

 ..........  طالب:
 .إًذا �قال مهاجري 

 ..........  طالب:
صروا �النسبة للوصف إلى و�ن حُ  ،هو ال �خرج عن المدح العام للصحا�ة على �ل حال:

  المهاجر�ن واألنصار.
 ..........  طالب:

 .معناه صحیح ،المعنى هو صحیح
 .اللهم صل على محمد

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 ما أدري ما علیه .......... 

 .......... طالب:
 


